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Modul 2

Bronchoskopia
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk

www.esf.gov.sk

Bronchoskopia je endoskopické vyšetrenie priedušnice a priedušiek dolných
dýchacích ciest za účelom ich vizualizácie, prípadne odobratia materiálu na
ďalšie vyšetrenia, ktoré sa u detí zvyčajne vykonáva v celkovej anestézii.
Ochorenia dýchacieho systému u detí sú jedny z najčastejších chorôb v pediatrii. Detailné vyšetrenie dýchacieho systému pomocou zobrazovacích
metód, ako aj bronchoskopie umožňuje špecifikovať diagnózu hlavne u detí
s opakovanými respiračnými problémami, často rezistentnými na liečbu alebo s nejasnou etio-patogenézou. Umožňuje odobratie materiálu na ďalšie
vyšetrenie, či už bronchoalveolárnu laváž, kefkový ster alebo biopsiu sliznice
dýchacích ciest. Modul poskytuje informácie o metodike vyšetrenia, indikáciách, kontraindikáciách a možnostiach využitia v širšej pediatrickej praxi.

Miesto konania: Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
(14. pavilón, 4. poschodie + 1. poschodie endoskopická sála)

Termín:
Príprava kurzu Upresnenie termínu

3/2019

4/2019

Realizácia

27. – 29. 5. 2019

Lektori
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Ivan Kocan, PhD.
MUDr. Gabriela Bugová, PhD.
MUDr. Denisa Raffajová

Informácie o registrácii
Maximálny počet účastníkov je 10. Kurz sa uzatvorí po naplnení počtu.
Prihlášky posielajte mailom na info@ozsamedi.sk alebo si vytlačte
registračný formulár a pošlite poštou na adresu Občianske združenie
SAMEDI SK, Kupeckého 3, 821 08 Bratislava.
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Definícia obsahu modulu, jeho náplne, cieľov a výstupov.
Poznámky k anatómii a rozmerom dýchacích ciest u detí.
Vyšetrenie pred bronchoskopiou, indikácie bronchoskopie v pediatrii.
Bronchoskopické vyšetrenie – metodika a priebeh.
Prevencia a manažment komplikácií pri bronchoskopickom vyšetrení.
Hodnotenie obštrukcie (veľkých) centrálnych dýchacích ciest.
Interaktívna hodina – hodnotenie vedomostí pravda/nepravda (peer
learning).
8. Biopsia, brush a laváž – metodika, indikácie, prevedenie.
9. Transbronchiálna biopsia – metodika, indikácie, prevedenie.
10. Hands-on workshop – bronchoskopia krok za krokom.
11. Hands-on workshop – intubácia, brush, biopsia.
12. Test.
13. Spätná vazba účastníkov modulu - sumatívne a formatívne hodnotenie
vzdelávacieho programu s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie
vzdelávanie pomocou najmodernejších vzdelávacích postupov

ID v SLK: ..........................................................
Priezvisko, meno a titul: ................................................................................................
Pracovisko:.............................................................................................................................
Adresa pracoviska: ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
tel.: .....................................................................
e-mail: ..............................................................

.........................................................
podpis
Týmto dávam súhlas spoločnosti OZ SAMEDI SK, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári. Dáta budú spracované v súlade legislatívou platnou pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné, avšak určité služby a funkcie, ktoré vyžadujú pre svoje fungovanie poskytnutie osobných údajov, nebudú
bez ich poskytnutia fungovať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať mailom zaslaným na info@ozsamedi.sk. Doporučujeme Vám starostlivo preštudovať naše Prehlásenie o ochrane súkromia, kde je podrobne opísané, prečo a ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Modul 1

Endoskopia horného GITu
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2018-01/2019

Modul 2

Bronchoskopia
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2019-05/2019

Modul 3

Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii
(KPR)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2019-01/2020

Modul 4

Polysomnografia v detskom veku
výučba bude prebiehať v mesiacoh 02/2020-05/2020

Modul 5

Kardiodiagnostika
výučba bude prebiehať v mesiacoch 10/2020-01/2021

Modul 6

Sledovanie ciliárnej aktivity respiračného
traktu (CILIE)
výučba bude prebiehať v mesiacoch 02/2021-05/2021

OZ Samedi SK
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
email: info@ozsamedi.sk
www.ozsamedi.sk

